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 :نبذة تاريخية) التبشــير( التنصير
والتبشري هو  . بشري يف كثري من الكتابات العربية، وهو مرادف ملصطلح الت         التنصريويتردد مصطلح   

التعبري النصراين احملبب حلمالت التنصري، ولـه عند النصارى تعريفات خمتلفة حبسب العصور الـيت            
يبلِّغوا رسالة اإلجنيل لغري املؤمنني ا، أو حماولة إيصال         فهو تارة إرسال مبعوثني ل    . مرت ا النصرانية  

ليقبلـوا  "تعاليم العهد اجلديد لغري املؤمنني ا، أو إيصال األخبار السارة إىل األفراد واجلماعـات               
، وأن يعبدوه من خالل عضوية الكنيسة، ويف حالة عدم إمكان ذلك السعي اًيسوع املسيح ربا خملِّص   

ملعنيني من األفراد واجلماعات من احلياة النصرانية مبا يف ذلك صرفهم عن ديانام بشتى              إىل تقريب ا  
 )١ (.الوسائل واألساليب

وملا ظهر اإلسالم دخلت األمم يف دين اهللا أفواجاً ، ودخل اإلسالم إىل مهد النـصرانية يف                 
 .دين اهللا العظيملتتحول شعوب وأمم إىل اإلسالم بالد الشام مث مصر مث آسيا الصغرى ، 

وطوال قرون عديدة تواصلت احلروب الصليبية تروم العودة إىل البالد املباركة، ولكن من             
 . فائدة  غري ما

كان من نتائج احلروب الـصليبية      : " يقول فليب حىت    لذا ظهر بديل آخر لغزو املسلمني       
..  من طريق القوة واإلكراه      فكرة اجتذاب املسلمني إىل اعتناق املسيحية عن طريق اإلقناع ، بدالً          

إن اخليبة اليت منيت ا احلمالت الصليبية يف الوصول إىل غايتها وموت الدوافع اليت كانت تـدفع                 
استمالة املسلمني واجتذام بطرق سلمية وودية ،       : الناس لاللتحاق ا مهد الطريق لفكرة جديدة        
 ." وهذه الفكرة هي أساس بند التبشري املسيحي 

جنـوداً   نريـد مرسـلني ، ال     : " ١٢٧٠هذا املعىن وليم طرابلسي حني قال عام        وأكد  
 )٢(".السترداد األرض املقدسة 

وانقضت عصور الظالم األوربية ، وبدأت األمم النصرانية متـأثرة بعلـوم املـسلمني يف               
 النهوض واملشاركة يف ركب احلضارة ، لكن اهلاجس الذي سيطر على هذه النهضة هو كيفية خنق               

 .العامل اإلسالمي والسيطرة على ثرواته 
من أوائل الداعني لالهتمام بالتبشري ، ودعا لتأسـيس         ) م  ١٦٤٤( وكان البارون دوتيز    

 .  ، ولكن نداءه مل يلق جميباً املنصرينكلية لتخريج 

                                                 
 .٤٧نصرانية والتنصري أم املسيحية والتبشري، حممد عثمان صاحل  ال) ١(
 ٢٩أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ، عبد الرمحن حبنكة امليداين، ، ص  ) ٢(



 ٢

م تأسست مجعية لندن التبشريية بقيادة املبشر كاري ، مث تأسست مثيالا            ١٧٩٥ويف عام   
 . ن الدول األوربية يف عدد م

م مجعيـة الـشبان املتطـوعني    ١٨٥٥وتواىل تأسيس اجلمعيات التبشريية فأنشأت يف عام   
للتبشري يف البالد األجنبية ، مث تنوعت مجعيات التبشري ، وختصصت كل مجعية بلون مرحلـة مـن                  

لـشبان ، مث    م مجعية تبشري ا   ١٩٠٢مراحل العمر ، فأنشأت مجعيات لتبشري النساء ، وأنشأ يف عام            
 )٣(.... م تأسست مجعية تبشري الكهول ١٩٠٧يف 

 إىل العامل اإلسالمي خالل سنني طويلة متباعدة ، وكان أرخبيل أندنوسيا            املنصرونوقد اجته   
م ، مث   ١٥٤٦هو باكورة النشاط هلم حيث وصل املبشر املشهور فرنسيسكوس اكـسافرييوس يف             

تعمار الربتغايل مث اهلولندي مث اإلجنليزي ، وقد كان اجلهد    مع وقوع البالد حتت االس     املنصرونتتابع  
 ١٣٠م إىل ١٩٧٣املبذول يف تبشري أندنوسيا عظيماً ، فقد وصل عدد الكهنة الكاثوليـك عـام               

 مطرانية ، فيما وصل ٣٣ هيئات للرهبان والراهبات ، و٩ أبرشية ، ٢٢كاهناً ، ويضاف إىل ذلك      
 )٤(.وليكي عدد الكاثوليك إىل مليون وربع كاث

ووضعوا بـرامج للتبـشري يف      ) هـ  ١٢١٣( م  ١٨١٥وقد جتمعت فلوهلم يف مالطة عام       
" مشروع تنصري بالد البحـر األبـيض املتوسـط          " الدول العربية استجابة لربنامج إجنليزي امسه       

وأرادوا من خالل انتشارهم يف الشرق اإلسالمي تعويض اخلسارة اليت حلقت بالكنيسة يف أوربـا               
 )٥(.الغرب   موجة احلضارة اجلديدة الناشئة يفأمام

 غزت فرنسا اجلزائر ، وقد صحب اجلنرال الفرنسي بورمنت ستة عشر            ١٨٣٠يف عام   و
إنكم أعدمت معنا فتح الباب للنصرانية يف أفريقيا ،         : " قسيساً ، وقال هلم بعد سقوط مدينة اجلزائر         

 . "ه الربوعونأمل أن تنبع قريباً احلضارة اليت انطفأت يف هذ

                                                 
  . ٦٤ - ٦٠أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ، عبد الرمحن حبنكة امليداين ، ص  : انظر ) ١(
  .٢٠ - ١٧أبو هالل األندنوسي،ص   ،غارة تبشريية جديدة على أندنوسيا: انظر ) ٢(
 ، التبشري املسيحي يف منطقة      ٥٥ص    يف الوطن العريب ، إبراهيم عكاشة،      النشاط التنصريي مالمح عن   : انظر  ) ٣(

  . ٣ص   اخلليج العريب ، أمحد فون دنفر ،
 



 ٣

 )٦(العالم التنصير في أرقام عامة عن 
األرقام املهمة الـيت    بعض   الدكتور النملة    للوقوف على حجم التنصري وخطره نقتبس من      

 : وخطورتهتبني لنا حجم التنصري
 وأربعة وسـتني    مائةم حوايل   ١٩٩٠ -ـ  ه١٤١١ ميزانية التنصري يف العامل كانت عام        -

 .اًمليار سنوي] ١٦٤,٠٠٠[مليار دوالر أمريكي 
 وواحد ومثانني مليار دوالر أمريكي      مائةم إىل   ١٩٩٢-ـ  ه١٤١٣ امليزانية قفزت عام     - 

]١٨١,٠٠٠ .[ 
، وهـذه الزيـادة يف      ]١٧,٠٠٠[أما الفارق الرقمي بينهما فهو سبعة عشر مليار دوالر          

 . غضون سنتني فقط
 وعـشرين مليـون                       اً وواحـد  مائـة  وسـبع    اًعدد النصارى يف العامل يبلـغ مليـار        -

 .نسمة) ١,٧٢١,٠٠٠,٠٠٠(
ـ          -   ومثـانني   مائـة  ومخـس    اًوبلغ عدد املنظمات التنصريية يف العامل أربعة وعشرين ألف

 .منظمة) ٢٤,٥٨٠(
) ٢٠,٧٠٠ (مائة وسبع   اً وعدد املنظمات العاملة يف جماالت اخلدمة يزيد عن عشرين ألف         

 .منظمة
يت تبعث منصرين متخصصني يف جماالت التنصري واإلغاثة ثالثـة           ويبلغ عدد املنظمات ال   

 .منظمة) ٣,٨٨٠( ومثانني مائةآالف ومثاين 
) ٩٨,٧٢٠( وعـشرين    مائة وسبع   اً ويزيد عدد املعاهد التنصريية على مثانية وتسعني ألف       

 .اً تنصريياًمعهد
كثر من مائتني وثالثة     ويبلغ عدد املنصرين املتفرغني للعمل خارج إطار اتمع النصراين أ         

 .اًمنصر) ٢٧٣,٧٧٠( وسبعني مائة وسبع اًوسبعني ألف
) ٢٢,١٠٠ (مائـة  و اًغراض التنصري عن اثنني وعشرين ألف     يزيد عدد الكتب املؤلفة أل     -

 .كتاب يف لغات وهلجات متعددة

                                                 

 .٢١-٢٠لنملة، ص مفهومه وأهدافه ووسائله  وسبل مواجهته، علي بن إبراهيم احلمد ا: التنصري: انظر ) ١(
 



 ٤

نـشرة  ) ٢,٢٧٠( وسبعني   مائتنيبلغ عدد النشرات واالت الدورية املنتظمة ألفني و        - 
 .لة، توزع منها ماليني النسخ بلغات خمتلفةوجم

إذاعة، تبث إىل  ) ١,٩٠٠ (مائةزيد عدد حمطات اإلذاعات التنصريية على ألف وتسع          ي - 
 . دولة وبلغاا) ١٠٠ (مائةأكثر من 

-      وواحـد ومخـسني     مائةرون لعام واحد حوايل     جمموع التربعات اليت حصل عليها املنص 
 . دوالر أمريكي)١٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مليار 

 

 التنصير في أفريقيا باألرقام
 عـن   )٧(ينقله الدكتور النملـة      اإلحصائيات املنشورة باللغة العربية ما       أحدثولعل من   

املطبوع يف حدود   "  حملات عن  التنصري يف أفريقيا      "يف كتابه الدكتور عبد الرمحن بن محود السميط       
 عن النشرة الدوليـة لبحـوث       مهمة إحصائيات   نقل السميط م، حيث   ٢٠٠٠/ـه١٤٢٠سنة  

  :، ومنها نقتبس بعض األرقام املهمةالتنصري
) ٤١٥,٠٠٠(م بلغ   ١٩٩٩ـ املوافق   ه١٤١٩/١٤٢٠ عدد املنصرين األجانب سنة      - 
، وهذا يعين أن جممل عدد املنصرين       اًمنصر ) ٤,٩١٠,٠٠٠( ، وبلغ عدد املنصرين احملليني      اًمنصر

 .اًمنصر ) ٥,٣٢٠,٠٠٠( لث مليون  ثُفاق اخلمسة ماليني و
مليـار   ) ١,٤٨٩,٠٠٠,٠٠٠( بلغ جمموع التربعات ألعمال التنصري لسنة واحدة           - 

 . وتسعة ومثانني مليون دوالرمائةوأربع 
 مائـة  ومثـان    اًأربعة وعشرين ألف  ) ٢٤,٨٠٠( الكتب التنصريية    ينواعنجمموع  بلغت   -

 . جملةمائة ثالثة وثالثني ألفا وسبع  )٣٣,٧٠٠( عنوان، وعدد االت بلغ 
ـ       ) ٢,١٤٩,٣٤١,٠٠٠(  وطبع من األناجيل      اًملياران ومائة وتـسعة وأربعـون مليون

 . وواحد وأربعون ألف نسخةمائةوثالث 
 وسـبعني   مائـة ثالثة آالف وسبع    ) ٣,٧٧٠(وصل عدد حمطات اإلذاعة والتلفزيون       - 

 .  وأربعني خطةمائة وثالث اًألف ) ١٣٤٠( حمطة، وبلغ عدد خطط التنصري يف العامل 

                                                 

 .٢١، ص مفهومه وأهدافه ووسائله  وسبل مواجهته، علي بن إبراهيم احلمد النملة: التنصري: انظر ) ١(
 



 ٥

  نصيرأهداف الت
 فتتلخص يف تنصري املسلمني وبناء      ،أما األهداف اليت انطلقت البعثات التبشريية لتحقيقها      

 وإذا مل يتحقق ذلك فال أقل من إبعاد املسلمني عن دينهم وجعلهم يـألفون رؤيـة                 ،كنائس وطنية 
ساهم يف نشر النصرانية ولو بعد حني ، وقد عرب عن            لعل ذلك أن ي    ،النصارى وكنائسهم وكتبهم  

إن لنتيجـة   : " هذين اهلدفني زعيم التنصري يف املنطقة العربية القس صمويل زوميـر حـني قـال                
مزية  تشييد ، ومزية هدم ، أو باحلري مزييت حتليل           : إرساليات التبشري يف البالد اإلسالمية مزيتني       

 واهلدف الثاين هو إدخاهلم يف النصرانية ،        ،املسلمني عن دينهم  فاهلدف األول هو إبعاد     " وتركيب  
 .وكثرياً ما اكتفى املبشرون باهلدف األول بعد أن أعياهم حتقيق نتائج إجيابية يف اهلدف الثاين 

 إين  ":  يقول زومير يف مؤمتر القدس خماطباً املبشرين الذين يشكون من قلـة املتنـصرين               
لكن ...  من املسلمني يف حظرية املسيحية مل يكونوا مسلمني حقيقيني           أقركم على أن الذين أدخلوا    

مهمة التبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام ا يف البالد اإلسالمية ليست هي إدخال املسلمني               
وإمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح        . يف املسيحية ، فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً          

 ال صلة له باهللا ، وبالتايل تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االسـتعماري يف املمالـك                  خملوقاً
فقد جاء النشئ اإلسـالمي     ... اإلسالمية ، وهذا ما قمتم به خالل األعوام املائة السالفة خري قيام             
 ... " . طبقاً ملا أراده له االستعمار ال يهتم بعظائم وحيب الراحة والكسل 

جيب مضاعفة اجلهـود التبـشريية      : " ألنبا شنودة على أمهية هذا اهلدف فيقول        ويؤكد ا 
احلالية ، إذ أن اخلطة التبشريية اليت وضعت على أساس اتفق عليه للمرحلة القادمة هـو زحزحـة                 
أكرب عدد ممكن من املسلمني عن دينهم والتمسك به ، على أال يكون مـن الـضروري اعتنـاق                   

هو زعزعة الدين من نفوسهم وتشكيك اجلموع الغفرية منـهم يف كتـام             املسيحية ، فإن اهلدف     
 ..... "وصدق حممد 

وعندها يكون املسلم ليس له من اإلسالم إال اسـم أمحـد أو              " :وكما يقول مبشر آخر   
 ."فينبغي البحث عنها يف مكان آخر ) التنصر (  أما اهلداية ،مصطفى

يدة للعمل التنصريي يف مصر وغريها من البالد        إن فرصتنا الوح  : "  ويقول املنصر فيليب    
العربية هو اإلسراع يف إزالة املظاهر التقليدية للمجتمع اإلسالمي وجعل هـذا اتمـع يف حالـة                 



 ٦

القابلية للغزو احلضاري الغريب واإلجنيل ، وهي السياسة اليت اتبعها املنـصرون بقـوة ومبـساعدة               
 )٨(."اإلدارة الربيطانية 

 : ة أكرب للمسلمني عن دينهم تنادى املبشرون وتداعوا إىل وسائل عدة منهاولتحقيق زحزح
 التشكيك بعقائد اإلسالم وشرائعه ، ومن ذلك أن زومير مجع تالميذه املسلمني حـول               -

جمسم للكرة   األرضية ، وجاء بنور قوي سلطه عليها يريد أن يثبت أن األمر بصيام شهر رمضان                   
 .يتعذر أداء هذه الفريضة يف بعض البالد غري رباين املصدر ، ألنه 

ة التبشري الكنسية إىل إثارة الشبهات حول وضع املرأة يف اإلسالم وقالت يف             ي ودعت مجع 
 ."إن يف اإلسالم عيباً فاحشاً ، وهو حطه من شأن املرأة : " تقرير هلا 

ـ          وعات مثـل   ودعا ديكاردز يف حبثه املقدم ملؤمتر كولورادو إىل أن يطرق التبـشري موض
  )٩(".الكتاب املقدس واملرأة " ، و"حقوق املرأة"

العمل على إقصاء اللغة العربية الفصيحة عن أن تكون لغـة التـداول بـني العـرب                  -
واملسلمني، وقد تبنت اجلمعيات التبشريية الدعوة إىل الكتابة باحلرف الالتيين تارة والنطق بالعامية             

احلرف الالتيين املستشرق الفرنسي لويس ماسينون املوظـف يف         تارة ، وقد توىل الدعوة للكتابة ب      
 .وزارة اخلارجية الفرنسية 

:  وأيده فيها بعض العرب منهم الدكتور أنيس فرحية أستاذ اللغات باجلامعة األمريكية فقال            
 بعض الناس بتبين احلرف الالتيين تسهيالً للقراءة ، وختفيضاً لنفقات الطباعـة             - مثالً   -يطالب  " 

وحنن من املؤمنني ذه النظرية ، وال نرى حال للكتابة إال بتبين احلرف الالتيين وضبط الكلمات            ... 
ملاذا يثور الناس كلما طالبنا بالتيسري ؟ وملاذا يتهمونا باخلروج ؟ األمر بـسيط ال               .فيه مرة واحدة    

 عـدو العـرب     اجلهل ، اجلهـل   : يدركون أن هناك مشكلة ، وملاذا ال يدركون ؟ األمر بسيط            
 .... "األكرب

استمالة املسلم عن طريـق     " ودعا بشري عبد املسيح يف حبثه املقدم ملؤمتر كولورادو بعنوان           
جسد الرسول بولس : " دعا إىل مثل هذا التلون مع املسلمني فقال        " جتسيد مشائل املسيح وسلوكه     

فهل . ي يصل إىل الوثنيني     املسيح يف شكل يهودي كي يصل إىل اليهود ، وجسده يف شكل وثين ك             

                                                 
 .٢٣ - ٢٢تنصري املسلمني، عبد الرزاق بكريل ، ص ، ١٧ص  ، الغارة على العامل اإلسالمي، شاتليه: انظر ) ١(
ص    ، تنصري املسلمني ، عبد الرزاق ديار بكـريل ،          ١٣٤ - ٦٠مناظرة العصر، أمحد ديدات، ص        : انظر  ) ٩(

٨٦ - ٨٥ .  
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لدينا اجلرأة على سلوك مسلك يسوع والرسول بولس وأن ندعو إىل مسيح متجـسد يف شـكل                 
 ". إسالمي كي نصل إىل املسلمني 

ملاذا ال نطلق على املكان الذي يلتقي فيه املسلمون العيسويون : " ويقول بشري عبد املسيح     
سلمون يف النهاية املسجد العيسوي كفرع طبيعي ضمن        ل امل مسجد عيسوي ؟ فلرمبا قبِ    ) املنصرون(

 " . الثقافة اإلسالمية 
وأن تكون أوضاع   ... نقترح أن تترك األحذية عند الباب يف املسجد العيسوي          : " ويقول  

تكـون هنـاك     ، وأن ال  ) والكتاب املقدس يسمح بالركوع ورفع األيدي       ( متعددة للصالة عامة    
 للصالة إذا رغب املصلون بذلك ، ولكن املصلني لن يولوا وجوههم            مقاعد ، وأن تستعمل حصائر    

حنو املشرق ، ولن يكون هناك أي إشعار أو دعوة للجهاد على حيطان املسجد العيسوي ، ولو أن                  
 )١٠(..... " .املسلمني العيسويني قد يقررون مستقبالً كتابة شيء عن املسيح على تلك احليطان 

نت موضوعاً تدارسه املبشرون النصارى بغية إبعاد املـسلمني         فهذه املوضوعات وغريها كا   
 .عن دينهم وقرآم متهيداً لتنصريهم عندما حتني الفرصة لذلك 

وأما النتائج اليت حققها التبشري ضمن اهلدفني السابقني فنجمل بالقول بأن جيوش املبشرين             
الوثنيني رج عن هذه النتيجة سوى      عجزت عن أن جتعل للنصرانية يف بالد املسلمني موطئاً ، وال خي           

مـشروع  " أندنوسيا حيث استطاع النصارى كما يقول املبشر أدوين بلس يف كتابـه             يف أفريقيا و  
 .م ١٧٢١ مسلم قبل عام ١٠٠٠٠٠بأم استطاعوا تنصري " التبشري 

يف أندنوسيا حيث انتشر الكتاب املقدس فعالً من خالل هـذه           : "  ويقول دون مكاكري    
 الثقافية ، جند أن جمتمعات بأكملها قد تنصرت يف وقت واحد ، ويقـال أنـه يف أحـد                  الوحدات

 . مسجداً إىل كنائس ٢٥األماكن مت حتويل 
الذي قدمـه   " تطبيق مقياس إينكل يف علمية تنصري املسلمني        " ويقول ديفيد فريزر يف حبثه      

 إال من األشخاص اهلامـشيني أو       الدعوة إىل املسيح ال جتد استجابة     : " مؤمتر كولورادو التبشريي    
 " .املنحرفني الذين ينتمون إىل القطاعات الفقرية نسبياً يف اتمع اإلسالمي 

إين أقركم على أن الذين أدخلوا من املسلمني يف         " :ل زومير يف مؤمتر القدس التبشريي     ويقو
إما صغري مل يكن له     : ة  لقد كانوا كما قلتم أحد ثالث     . حظرية املسيحية مل يكونوا مسلمني حقيقيني       

من أهله من يعرفه ما هو اإلسالم ، وإما رجل مستخف باألديان ال يبغي غري احلصول على قوته ،                   
                                                 

 ، التبشري واالستعمار يف البالد العربية ،        ٩٨ - ٩٦ص     تنصري املسلمني ، عبد الرزاق ديار بكريل ،       : انظر  ) ١(
  . ٥٢ - ٥١مصطفى خالدي وعمر فروخ ، ص   
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وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش ، وإما آخر يبغي الوصول إىل غايـة مـن الغايـات                    
  )١١(". الشخصية 

 حبثه املقدم ملـؤمتر كولـورادو       ف النصارى أمام اإلسالم يف    علذا يعترف جورج يتترز بض    
لـدي  : "فيقول  " نظرة شاملة عن إرساليات التنصري العاملة يف وسط املسلمني          "  التبشريي بعنوان 

انطباع بأن اإلسالم هو أوالً وقبل كل شيء قوة روحية ، وصيغة الهوتية ، وبناء ديـين سـيواجه                   
 ."جبرأة كل اخلربات الفنية والضغوط اليت نستطيع تنظيمها 

 ويتابع فيذكر حقيقة هامة نعجب كيف مل تدخله يف هذا الدين ، وهي أن هذا الدين يسري                 
إنين أميل إىل االتفاق مع فندر زومير وفريتاك وآخرين فيما ذهبوا إليه            : " دي اهللا وتوفيقه فيقول     

ومة إجنيل ربنـا  من أن اإلسالم حركة دينية معادية للنصرانية ، خمططة ختطيطاً يفوق قدرة البشر ملقا  
 .يسوع املسيح 

إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره األصلية أسس النصرانية ، وتـرفض              
  )١٢(".بكل وضوح وموثوقية صحة اإلجنيل ، وأبوة الرب ، وأن املسيح ابنه ، وضرورة موته 

 
 

                                                 
 ، الغارة على العامل اإلسالمي ، شاتليه ،         ٢٧،٣٢، ٢٢ تنصري املسلمني، عبد الرزاق ديار بكريل ، ص       : انظر  ) ١(

  . ٢٣ص  
 . ١٧، التبشري يف أفريقيا،عبد اجلليل ريفا،ص ١٥٠ - ١٤٩ص  تنصري املسلمني، عبد الرزاق بكريل،: انظر) ٢(
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  نصيرمؤتمرات الت
حبث املنصرون يف مؤمترات عديدة ظروف التبشري بني املسلمني بغية حتقيق نتائج أفـضل ،               

م برئاسة القـس املبـشر      ١٩٠٦مؤمتر القاهرة   : فانعقد لذلك عدد من املؤمترات التبشريية أمهها        
ر ،  م برئاسة زومي  ١٩١٠صمويل زومير ، مث انعقد املؤمتر التبشريي العاملي بأدنربه باسكتلندا يف عام             

اللهم يا من يـسجد لـه العـامل          " :ووزعت يف ختامه على املؤمترين رقاع تذكارية مكتوب عليها        
اإلسالمي مخس مرات يف اليوم خبشوع انظر بشفقة إىل الشعوب اإلسالمية ، وأهلمهـا اخلـالص                

 . ، كما انعقد مؤمتر آخر للمبشرين يف نفس العام يف بريوت " بيسوع املسيح 
 - ١٩٢٢( قد مؤمتر التبشري الدويل مث انشأ بأمر من البابـا بيـوس             م ع ١٩٢١ويف عام   

 .معهد لتأهيل املبشرين ) م ١٩٣٩
، مث آخر باسم    " مؤمتر حركة احلياة والعمل     " م عقد مؤمتر تبشريي ومسي      ١٩٢٥ويف عام   

 . م ١٩٢٧سنة " مؤمتر حركة اإلميان والنظام " 
م وحضر األخري   ١٩٣٥م ، و    ١٩٢٨، و   م  ١٩٢٤مث انعقد يف القدس ثالثة مؤمترات يف        

م مث عقد   ١٩٧٤ مندوباً ، وعقد مؤمتر الكنائس الربوتستنتية يف لوزان بسويسرا عام            ١٢٠٠منها  
 مـشتركاً ،    ١٥٠م وحضره   ١٩٧٨مؤمتر أمريكا الشمالية لتنصري املسلمني يف كولورادو يف عام          

ر اسـتراتيجيات جديـدة يف تنـصري        وقرر املؤمتر لتحقيق مهمته مجع مليار دوالر ، ووضع املؤمت         
 . املسلمني

وقد أودع املبلغ املطلوب بعد مجعه يف أحد البنوك األمريكية ، وشرع يف تنفيـذ اخلطـة                 
م املؤمتر العاملي للتنصري يف السويد لدراسة ومتابعـة تنفيـذ مقـررات             ١٩٨١املقررة ، وعقد يف     

 )١٣(. كولورادو
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 نصيرمجاالت جديدة للت
 يف حتقيق نتـائج ذات  - حرب صليبية وتبشري قسيس -ئل التقليدية من    وبعد فشل الوسا  

بال بني املسلمني جلأت املؤسسات الكنسية إىل طرق جديدة ذات فعالية مستغلني حاجة الشعوب               
اإلسالمية وضعف اإلمكانيات املادية والتقنية ، وقد استغل التبشري عدة جمـاالت مـن األنـشطة                

 .لتحقيق األهداف التبشريية 

 التعليم : أوالً 
 ) ٥٤٠٤( م  ١٩٧٤ عدد املدارس اليت افتتحتها الكنيسة حىت عـام          وصلويف أندنوسيا   

 .  الهويت اً معهد١٩٦ إلعداد املعلمني الدينيني ، ويضاف إىل ذلك اً معهد٣٣مدرسة، إضافة إىل 
بامسـه  ويف أفريقيا أعلن املبشر دانيال كمبوين يف القرن التاسع عشر مشروعه الذي مسي              

حيث افتتح عشرات املدارس يف أحناء متفرقة من أفريقيا منها مدارس لرياض األطفال ومنها ما هو                
 . خمصص للكبار أو للتعليم العام 

وكان من أهم املؤسسات التعليمية التبشريية اجلامعة األمريكية يف بريوت وكلية روبرت يف             
 )١٤(.  خمتلطاً بني الذكور واإلناث استانبول ، وكلية االستانة اليت كان التعليم فيها

وقد كان اهلدف من افتتاح املدارس واجلامعات يف البالد اإلسالمية التبشري فحسب ، وهو              
التعليم يف اإلرساليات التبشريية إمنا هو وسيلة إىل غاية فقط،          " ب بقوله   ما عرب عنه املبشر هنري جِ     

 " . أفراداً مسيحيني وشعوباً مسيحية هذه الغاية هي قيادة الناس وتعليمهم حىت يصبحوا 
أنا ال أحب املسلم    : " ويقول املبشر رايد متحدثاً عن خدمات الكنيسة التعليمية والصحية          

لذاته ، وال ألنه أخ يل يف اإلنسانية ، ولوال أنين أريد رحبه إىل صفوف النصارى ملا كنت عرضت له                  
 " . ألساعده 

 قيمة إىل طبع معرفة تتعلق بالعقيدة املسيحية والعبـادة          كان التعليم وسيلة   " :ويقول دابين 
 " . املسيحية 

لقد برهن التعليم علـى     : " يف بريوت   ) التبشريية  ( ويقول بتروز رئيس اجلامعة األمريكية      
 " . أنه أمثن الوسائل اليت استطاع املبشرون أن يلجأوا إليها يف سعيهم لتنصري سورية ولبنان 

                                                 
 ،  ٩٦ - ٩٤ ،   ٧٩التبشري واالستعمار يف البالد العربية ، مصطفى خالدي وعمـر فـروخ ، ص                   : انظر  ) ١(

 ، ، التبشري يف أفريقيا ، عبد اجلليل ريفا        ٢٢ - ٢٠ص   أبو هالل األندنوسي،   غارة تبشريية جديدة على أندنوسيا،    
  . ١٢٢ص  



 ١١

ليس مثة طريـق إىل دحـض   : " أنا ميلجان كلية البنات بالقاهرة قالت وملا زارت املبشرة    
 ."اإلسالم أقصر مسافة من هذه املدرسة 

إن األثر املفسد يف اإلسالم يبدأ باكراً جداً ، من أجل ذلـك             ":  يقول املبشر جون موط     
هم أشـكاهلا   جيب محل األطفال الصغار إىل املسيحية قبل بلوغهم سن الرشد ، وقبل أن تأخذ طبائع              

 )١٥( ."اإلسالمية 
 

 المجال الصحي : ثانياً 
ويف الربع األخري من القرن الثالث عشر تنبه املستشرقون إىل وسيلة جديدة يطرقون مـن               
خالهلا أبواب اتمعات اليت يودون تبشريها ، فانطلقوا حيملون الدواء يف كف واإلجنيل يف األخرى               

 .  الدواء والعالج وعدم وجود رعاية صحية يف هذه املناطقمستغلني حاجة اتمعات الفقرية إىل
إن مجيع العاملني يف ميدان التبشري متفقون على أن الطبيب القـدير             " :املنصر زومير يقول  

 " . واجلراح املاهر حيمل جوازاً يفتح األبواب املغلقة ، ويغزو القلوب مهما كانت عنيدة 
 املبشرون إقامة اجلسور املفقودة وغرس حمبة هـؤالء         فأول اخلطوات اليت يقوم ا األطباء     

لقد ثبت أن العمل الطيب هو مفتاح القلوب املغلقـة          : " املبشرين يف نفوس املرضى ، يقول ستورم        
 " . ووسيلة لتوثيق عرى الصداقة وأداة لتحطيم املعارضة 
تمكن النفس من   ختفيف اآلالم اجلسمانية لت   " ويؤكد املبشرون أن اهلدف من تقدمي العالج        

إدراك القوى الكامنة يف العقيدة عن طريق إزالة عقبة املريض ، وغرس روح االعتراف باجلميـل                
 )١٦(" . والعرفان للمعاملة اليت قدمت إليه 

أما اهلدف البعيد الذي يصبو إليه املبشرون فهو حتويل املرضى وغريهـم إىل النـصرانية ،                
إن املبشر  " : " طبيب يف بالد العرب     " يف كتابه   ) م  ١٩٤٣( يقول املبشر الطبيب بول هاريسون      

ال يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع هذه املستشفى منطقة عمان بأسرها ، لقد وجـدنا                 
 ." حنن يف بالد العرب لنجعل رجاهلا ونساءها نصارى 

                                                 
 ، حقيقـة    ٦٨ - ٦٦بية ، مصطفى خالدي وعمر فـروخ ، ص            التبشري واالستعمار يف البالد العر    : انظر  ) ١(

 ، التنصري يف القرن اإلفريقي ومقاومته ، سيد أمحـد           ١٦٦التبشري بني املاضي واحلاضر ، أمحد عبد الوهاب ،ص            
  . ١٢٥ ، ١١٧حيىي ، ص  

الم والتحـدي    ، اإلس  ١٠٨ص     مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب ، إبراهيم عكاشة ،          : انظر  ) ٢(
  . ٢٩٥ - ٢٩٤التنصريي ، عمر بابكور ، ص  
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ن جيب أن تنتهز الفـرص لتـصل إىل آذا        : "  وتقول إيرا هاريس ناصحة الطبيب املبشر       
إياك أن تضيع التطبيب يف املستوصفات واملستـشفيات ،         . املسلمني وقلوم ، فتكرز هلم باإلجنيل       

إن واجبـك   : فإنه أمثن تلك الفرص على اإلطالق ، ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لـك                
 )١٧(" . التطبيب فقط ال التبشري فال تسمع منه 

 

 األنشطة االجتماعية : ثالثاً 
بشرين للمجتمعات اإلسالمية جلأوا الستغالل املناشط االجتماعية ، ومتثل ذلك          ويف غزو امل  

بأمور منها إقامة مالجئ لأليتام والفقراء ميارس التبشري فيها بعيداً عن رقابة األهـل وسـلطام ،                 
 . وتغدق اهلدايا يف هذه املالجئ على هؤالء الفقراء 

الستعمارية اليت سامهت يف انتشار اليـتم       وقد ساعد يف الوصول إىل هذا الوضع احلركة ا        
والفقر ، كما كانوا سبباً يف عمليات التهجري الداخلي حيث جيرب املسلمون على مغادرة أوطام أو                
أقاليمهم ، فيهربون إىل كماشة التبشري والفقر حيث تقدم هلم املؤسسات الكنسية الرعاية واخلدمة              

 . ا ، أو حىت التشكيك يف اإلسالم ، وإثارة الشبهات عنه بغرض تقريبهم للنصرانية أو إدخاهلم فيه
 داراً لأليتام وأنشأ عدد من املالجئ يف اجلزائر يقول عنـها            ٢٩فقد بىن يف أندنوسيا مثالً      

ال جتعل األطفال نصارى ، لكنـها ال تبقـيهم مـسلمني           ) املالجئ  ( إن هذه السبل    "  :دوغالس  
 " . كآبائهم

بناء املسلمني للغرب حيث تبناهم بعض النصارى أو مؤسسات         كما أخذ املبشرون بعض أ    
كنسية ، وتولوا تعليمهم وتربيتهم وفق املبادئ املسيحية ، يضاف إىل ذلك ابتعاث البعض للدراسة               

 )١٨(. يف أجواء مشحونة بكراهية اإلسالم 
 . الشباب وقد اهتم املبشرون يف هذا احلقل بقطاعني هامني من اتمع املسلم ومها املرأة و

فقد شرعت املؤسسات التبشريية يف تنظيم مناشط حمببة إىل الشباب ، فأسست يف بـالد               
املسلمني عدداً من اجلمعيات واملنظمات والنوادي ، ومن أهم املؤسسات النصرانية العاملة يف هذا              
                                                 

 ، التنصري يف القـرن      ٦٣التبشري واالستعمار يف البالد العربية ، مصطفى خالدي وعمر فروخ ، ص               : انظر  ) ١(
 ، مالمح عن النشاط التنصريي يف الـوطن العـريب ، إبـراهيم              ١٨٣اإلفريقي ومقاومته ، سيد أمحد حيىي ، ص           

  . ٢٩٧ ، اإلسالم والتحدي التنصريي ، عمر بابكور ، ص  ٢٧  ص عكاشة ،
 ، التبشري واالستعمار يف     ٩٥ - ٨٨ص     أبو هالل األندنوسي،   غارة تبشريية جديدة على أندنوسيا،    : انظر  ) ٢(

 ، التنصري يف القرن اإلفريقي ومقاومته ، سيد أمحـد           ١٩٤البالد العربية ، مصطفى خالدي وعمر فروخ ، ص              
  . ١٩٠ - ١٨٩ ، حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر ، أمحد عبد الوهاب ، ص  ١٣٣ ، ٩٠ ، ص  حيىي



 ١٣

لبنان وهولندا  اال منظمة الرجاء ، ومركزها شتورجات بأملانيا ، وبعثة الصداقة اليت هلا فروع يف               
 . وأملانيا وفرنسا ، ومركز الشبيبة النصراين ، ومركزه يف أملانيا 

على أمهية تأسـيس منظمـات الـشبان        ) م  ١٩٣٥( وقد أكد مؤمتر القدس التبشريي      
املسيحيني والشابات املسيحيات ، كما أكدوا على فعالية االسـتفادة مـن احلركـة الكـشفية                

 - بالتعاون مع اللجنة التبشريية      -عام حىت نظمت احلزمة املغربية      ومعسكراا ، ومل ينقِض ذلك ال     
 . لشبان فرنسا خميماً شارك فيه ستون من زعماء التبشري يف فرنسا وسويسرا 

 .كما عقد آخر يف جيبويت يف نفس العام اشترك يف اإلعداد له ستون مبشراً 
التوراة كلمـة   "  حول  م عقد مؤمتر للكشافني واملرشدات دارت براجمه        ١٩٣٨ويف عام   

   ."اهللا
كما نشرت املؤسسات اإلجتماعية للكنيسة السينما يف بالد املسلمني ، وأرادت من ذلك             
نشر اخلالعة والرذيلة بينهم إلبعادهم عن دينهم ، وكثرياً ما كانت تعـرض يف مقديـشو أفـالم                  

 )١٩(.السينما يف وقت صالة املغرب وتستمر إىل ما بعد العشاء 
الثاين الذي اهتم به املبشرون هو املرأة حيث أكد مؤمتر القاهرة على أمهية تبشري              والقطاع  

م، ويف مؤمتر قسطنطينة دعا املؤمترون لوسيلة       ١٩٠٦املرأة ، وأصدر سبع توصيات بشأا يف عام         
جديدة يف تبشري النساء ذوات احلاجة ، وخص منهن املطلقة واألرملة الصغرية ، فأوصـى ببنـاء                 

نرى أن أمثال هؤالء النسوة يقعن أثنـاء   " :رية يسكن فيها هؤالء النسوة ، وقال املؤمتر       مساكن كب 
مكثهن يف هذه البيوت حتت تأثري اإلجنيل ، مث إننا خنتار منهن أولئك اللوايت يرجى أن ينصرن أكثر                  

 )١(" .من سواهن ، ليكن بدورهن مبشرات بني قومهن 
 

 األنشطة اإلعالمية : رابعاً 
" رسالة اإلجنيل   " املبشرون باستخدام الوسائل االعالمية املختلفة يف نشر ما يسمونه          واهتم  

أنـه  " تامي  " وتركز اهتمامهم على نشر الكتاب املقدس وتوزيعه بني املسلمني ، ويذكر حمررو جملة              
يف منتصف القرن العشرين جرت محلة تربعات دف إىل إعادة طبع الكتاب املقدس بعـد نفـاذ                 

 .  كما زعمت الة ٢٥٠٠٠٠يف أندنوسيا بسبب تنصر نسخه 
                                                 

 ، التبـشري واالسـتعمار يف       ١٠٦أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ، عبد الرمحن حبنكة امليداين ، ص              : انظر  ) ١(
القرن اإلفريقـي ومقاومتـه ،      ، التنصري يف     ٢١٥ - ٢١٢البالد العربية ، مصطفى خالدي وعمر فروخ ، ص              

  . ١٣٨ - ١٣٥، ١٣٤سيد أمحد حيىي ، ص  



 ١٤

ويف هذا الصدد نشطت الكنائس يف توزيع الكتاب املقدس وبعض الكتب واملنشورات اليت   
تتعلق به ، وأسسوا مكتبات تتوىل تسهيل وصوهلا إىل اجلمهور بالبيع أو اإلهداء ، فمن ذلـك أن                  

 . ديشو توزع فيها الكثري من الكتب النصرانية جماناًرجل األعمال اإليطايل بويرو افتتح مكتبة يف مق
يف الصومال وجملة   " الفارو  " كما أنشأ املنصرون عدداً من الصحف واالت مثل صحيفة          

" بشائر السالم " وأصدروا يف القاهرة صحيفيت     . الشهرية واانية اليت تصدر يف مقديشو       " النور  " 
 " . الشرق والغرب" و

زيع والنشر يف املنطقة فيما اختذ      ووتستنت من القاهرة مركزاً هلم للطباعة والت      وقد اختذ  الرب   
 .م ١٨٧١الكاثوليك من بريوت قاعدة هلم ، وأنشأوا فيها املطبعة الكاثوليكية عام 

" ميزان احلق   " وقد أصدر املبشرون عدداً من الكتب اليت تنال من اإلسالم وعقائده منها             
تنوير األفهام يف مصادر اإلسالم     "  جلمعية املرسلني األمريكية بالقاهرة و       "واهلداية  " للقس فندر ،    

" منار احلق   " و  " دعوة احلق   " و  " أصول اإلميان   " و  " الباكورة الشهية يف الروايات الدينية      " و  " 
" الصليب يف اإلجنيـل والقـرآن       " الذي طبع مثان عشرة طبعة ويوزع باان حالياً من النمسا و            

وكتب األنبا ايـسيد    "القرآن يف اإلجنيل    " و  " اإلجنيل يف القرآن    : " ب اسكندر جديد كتابيه     وكت
التثليـث يف   "و" املـسيحية يف اإلسـالم    "، وكتب غريه  " اخلريدة النفيسة يف تاريخ الكنيسة    "روح  
 ) ٢٠(".القرآن

ها إذاعـة   وأنشأ املنصرون أيضاً عدداً من اإلذاعات تبث بلغات خمتلفة برامج تبشريية من           
 وإذاعـة منظمـة     - وإذاعة مركز النهضة من قـربص        - وإذاعة صوت الغفران     -مونت كارلو   

 وإذاعة فيبا جبمهورية السيشل يف      -الشبيبة العاملي واليت تبث من قربص إىل إفريقيا بلغات متعددة           
 .  وإذاعة صوت اإلجنيل يف احلبشة -احمليط اهلندي 

النصرانية يف كل مكان تطؤه أرجلهم ، ولـو مل          كما حرص املبشرون على غرس كنائس       
يكن فيه من النصارى سواهم ، وحرصوا على دعوة الناس لزيارة هذه الكنائس ، وقد تعـددت                  
هذه الكنائس لتعدد املذاهب النصرانية ، حيث كانت هذه املذاهب تتـسابق وتتنـافس يف بنـاء                 

 . الكنائس ، كما تتنافس يف دعوة الزوار هلا 
 

 
 

                                                 
 ، املسيحية ، أمحد شليب ، ص        ١٠٨أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ، عبد الرمحن حبنكة امليداين ، ص              : انظر  ) ١(

٢٨ . 


